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ANUNT
Primaria comunei Birghis, judetul Sibiu, organizeaza in data de 09.06.2017 concurs
de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii contractuale de
executie vacante in cadrul compartimentului administrativ-deservire de ;
-

1 post muncitor calificat (tractorist),
1 post muncitor necalificat.

CONDITII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR ( conform art.3 din
regulamentul –cadru ,aprobat prin HG 286/2011 , cu modificarile si completarile
ulterioare).
a) Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic european si domiciliu in Romania
b) Cunoaste limba romana, scris si vorbit
c) Ara varsta minima reglementata de prevederile legale
d) Are capacitate deplina de exercitiu
e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
f) Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs.
g) Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii , deserviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care
a intervenit reabilitarea.
CONDITII SPECIFICE
1 Post muncitor calificat
-

Studii ; minim 10 clase absolvite cu diploma sau echivalent
Permis pentru conducerea tractorului cu remorca pe drumuri publice
Vechime in specialitatea studiilor necesare postului- nu se solicita

1 post muncitor necalificat
-

Studii; generale( 8 clase) absolvite cu diploma sau echivalent
Vechime in specialitatea studiilor – nu se solicita

DOSARUL DE INSCRIERE la concurs va contine urmatoarele documente , conform art.6
din regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
a) Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz.

c) Copie acte de studii
d) Carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie
e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, cu obligativitatea din partea
candidatului de a depune originalul cazierului judiciar cel mai tarziu pana la data
desfasurarii primei probe a concursului
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului saun
de catre unitatile sanitare abilitate.
g) Curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar numarul , data, numele
emitentului si calitatea acestuia in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Actele prevazute la lit. b)- d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii
conformitatii copiilor cu acestea.
CALENDARUL CONCURSULUI
In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen
de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana la data de 29.05.2017
inclusiv , ora 15 la sediul Primariei com.Birghis.
Selectia dosarelor de inscriere; in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii
termenului de depunere a dosarelor.
Rezultate selectie dosare; in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut
pentru selectia dosarelor de concurs.
Concursul se va desfasura sub urmatoarea forma;
-

09.06.2017 ora 11,00 – proba practica
12.06.2017 ora 11,00 – interviu

Interviul va fi sustinut numai de candidatii care au obtinut la proba practica minimum 50
de puncte.
Notarea probelor se va face in termen de maximum o zi lucratoare de la finalizarea
fiecarei probe precum si afisarea rezultatelor .
Dupa afisarea rezultatelor pobtinute la selectia dosarelor, proba practica si interviu,
candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data
afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii
din acest drept.
Solutionarea contestatiilor; in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face
prin afisare la sediul Primariei si pe pagina de internet.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei , precum si pe pagina de internet a
acesteia, in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a
contestatiilor , prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau
respins.
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